
Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15 
objavljuju se  
 

 
 

                                                 SKRAĆENI ZAPISNIK 
             38. redovne sjednice  Školskog odbora Gimnazije Gospić iz Gospića 
                                             održane 16. veljače 2017.g.  

 
 
Školski odbor je donio sljedeće odluke: 

 
1. Usvaja  se zapisnik  36. ( tridesetšeste )  sjednice Školskog odbora   sjednice Školskog odbora 

održane  29. prosinca 2017.g. 

2. Usvaja  se zapisnik  37. ( tridesetsedme )  sjednice Školskog odbora   sjednice Školskog odbora 

održane  3. veljače 2017.g. 

3. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, 

nepuno radno vrijeme,  s radnicima koji u Gimnaziji Gospić imaju sklopljen ugovor o radu na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme, počevši od 17.veljače 2017.g. do 31. kolovoza 2017.g., a na 

temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: 602-03/16-07/00642, 

Urbroj:533-25-16-0002 od 22.prosinca 2016.g. i to:  
 

- M.M.M., prof. hrvatskog jezika i književnosti, Ugovor na određeno, nepuno tjedno                                    radno 

vrijeme za obavljanje poslova nastavnika hrvatskog jezika - 4 sata neposredna  nastava i 4 sata ostali poslovi  

( zamjena za vrijeme obavljanja poslova ispitnog koordinatora) ;                                    

- S.S. mag.eduk. engleskog jezika i književnosti i romanistike, Ugovor o radu na                                   određeno, 

nepuno radno vrijeme za obavljanje poslova nastavnika španjolskog jezika  - 6 sati neposredne nastave i 4 

sata.“ 

 

4. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju škole za sklapanje Ugovora o radu na određeno, 

nepuno radno vrijeme s pripravnikom  J.B., mag.grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i 

književnosti,   na radnom mjestu nastavnik latinskog jezika ( 25 sati ukupno tjedno zaduženje  

od čega 11 sati neposredna nastava) počevši od 21. veljače 2017.g., a najduže do 21. travnja 

2017.g., odnosno do provođenja natječajnog postupka. 

5. Usvaja se izvješće  i  Završni račun za 2016.g. „  Usvaja se izvješće  i  Završni račun za 2016.g.  

6. Ovi zaključci objavit će se na mrežnoj stranici škole. 

 
 
 
                                                     Predsjednica Školskog odbora: 
                                                      Anela Serdar Pašalić,prof.    
 

 


